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دکتر کلیم

درباره ما

خدمات مهندسی و مشاوره مدیریت دعاوی پروژه

ارتباط با ما

راهکاری نوین برای چالش های حقوق ساخت

DrClaim

برنــد  بــا  شــریف  ســاخت  پیمــان  و  کلیــم  خبــرگان  شــرکت 
دکترکلیــم از نخبــگان علمــی و تجرـبـی کشــور بــا بیــش از 25 
ســال تجربــه در زمینــه مدیریــت دعــاوی و قــرارداد پروژه هــای 
ســاخت و ســاز تشــکیل شــده اســت. هــدف ایــن شــرکت بهبــود 
ســاختارهای مدیریــت دعــاوی و قــراردادی و کمــک بــه رفــع و یــا 
کاهــش اختالفــات در پروژه هــا در یــک مجموعه جامــع از خدمات 
ـی و آموزشــی اســت. در ایــن راســتا دکتــر کلیــم  ـی، حقوـق فـن
ــت در زمینه هــای  ــا خدم توانســته طــی ســال های گذشــته ده ه

مشــاوره  تاخیــرات،  الیحــه  زیــان،  و  ضــرر  بســته  تهیــه 
ـی، دوره هــای ســازمانی و ... ارائــه نمایــد. ـی و حقوـق فـن

آدرس: تهــران- خیابــان آزادی- پــارک علم و فناوری دانشــگاه 
صنعتی شــریف- ســاختمان شهید ســتاری- واحد 615

شماره تماس:
وبسایت:

ایمیل: 



خدمات ما
تهیه الیحه تاخیرات و دفاع از آن

تهیه بسته ضرر و زیان و دفاع از آن
)Claim package(

آموزش و مشاوره مدیریت دعاوی
تنظیم قرارداد و مدیریت آن

)CMO( دفتر مدیریت ادعای پروژه

کتابها و الگوهای کاربردی مدیریت دعاوی

خدمات سازش، مصالحه و داوری

ایــن خدمــت شــامل بررســی مســتندات پیمــان، طبقــه بنــدی اســناد، 
تعییــن عوامــل تاخیــر، شناســایی روش مناســب، تعییــن میــزان تاخیرات 
ـی، مالــی و همپوشــانی آنهــا، مالکیــت شــناوری، تاخیــرات  مجــاز فـن
همزمــان و ســایر تحلیلهــای تخصصــی خواهــد بــود. نتایــج در قالــب 
الیحــه تاخیــرات ارائــه می شــود. در نهایــت دفــاع از الیحــه بــا توجــه بــه 
نــوع کاربــرد )تمدیــد پیمــان، تعییــن ضــرر و زیــان، تعدیــل نــرخ ارز و...( 

انجــام خواهــد شــد.

ایــن خدمــت شــامل بررســی مســتندات پیمــان، طبقــه بنــدی اســناد، 
تعییــن مــواد قانونــی جهــت بــرآورد ضــرر و زیــان، تعییــن ســرفصل های 
ضــرر و زیــان، تعییــن روش هــای کمی ســازی مرتبــط، محاســبه و بــرآورد 
ضــرر و زیان هــای وارده و ارائــه نتایــج در قالــب بســته ضــرر و زیــان 
خواهــد بــود. در نهایــت دفــاع از بســته ضــرر و زیــان بــا توجــه بــه فرآینــد 

حــل اختــالف قــرارداد انجــام خواهــد شــد. 

بــه منظــور ارائــه دانــش روز و ارائــه راهکارهــای تخصصــی و ارتقای ســطح 
ــوزش و  ــات آم ــن در پروژه هــای ســاخت، خدم علمــی و تخصصــی فعالی
مشــاوره ارائــه خواهــد شــد. ایــن خدمــات بــا توجــه بــه شــرایط متقاضیــان 
در محــل متقاضــی، در محــل دکتــر کلیــم و یــا بــه صــورت غیــر حضــوری 

ارائــه خواهــد شــد.

ایــن خدمــت شــامل بررســی مســتندات، برگــزاری جلســات مصاحبــه و اخذ 
نظــرات متقاضیــان، شناســایی ریســک های قــراردادی ممکــن در رونــد 
اجــرای پــروژه، تحلیــل صدمــات احتمالــی ناشــی از وقــوع ریســک های 
ــرای  ــن پاســخ ها و آلترناتیوهــای مناســب ب ــد اجــرا، تعیی ممکــن در رون
کــم کــردن صدمــات ناشــی از وقــوع ریســک های قــراردادی ممکــن در 
ــورد  ــراردادی م ــل و مراحــل ق ــا متقاضــی، پیشــنهاد روش تحوی ــل ب تعام
نیــاز، تعییــن ســاختار و نــوع قراردادهــای مــورد نیــاز، شناســایی و تعییــن 
مــواد قانونــی و اســتانداردهای مرتبــط بــا قــرارداد، تنظیــم مفــاد قــراردادی 
ــا نیــاز متقاضیــان بــا در نظــر گرفتــن ریســک های  متــوازن و متناســب ب
قــراردادی، و ارائــه نتایــج در قالــب بســته اســناد قــراردادی مــورد نظــر 

خواهــد بــود. 

ایــن خدمــت از ســه مرحلــه اصلــی شــامل اســتقرار، نظــارت و ارتقــای 
CMO می باشــد.  بــه منظــور اســتقرار CMO، شــرکت می بایســت بــا 
 ،CMO توجــه بــه عوامــل اثرگــذار تعییــن ســطح شــده و در ادامــه منشــور
فرآیندهــا و ابزارهــای موردنیــاز، مدلهــای ارتباـطـی بــا ســایر بخشــها، 
ســاختارهای ســازمانی، نقشــه راه CMO، شــاخص های کلیــدی عملکــردی 
)KPIs(، برنامه هــای اجرایــی و ســایر مــوارد موردنیــاز ایجــاد گــردد. پــس 
از اســتقرار CMO، بــا توجــه بــه چک لیســت های تهیــه شــده، فرآینــد 
مدیریــت و نظــارت بــر CMO اجــرا خواهــد شــد. در مرحلــه ســوم، فرآیندها 
و چارچوبهــای موردنیــاز جهــت ارتقــا و بهبــود مســتمر CMO پیــاده ســازی 

می شــود.

بــه منظــور پوشــش خألهــای آموزشــی و کاربــردی، دکترکلیــم بــه عنــوان 
ناشــر دیجیتــال اقــدام بــه انتشــار چندیــن کتــاب  و الگــوی تخصصــی در 
ایــن زمینــه نمــوده اســت. بــرای مشــاهده محصــوالت آموزشــی و کاربــردی 

دکترکلیــم بــه وبســایت مجموعــه مراجعــه نماییــد.

ــال در  ــدود مجموعه هــای فع ــوان مع ــه عن ــه ب ــار دارد ک ــم افتخ دکترکلی
ــا رویکــرد کارشناســی  زمینــه ارائــه خدمــات ســازش، مصالحــه و داوری ب
و فنــی در حــوزه پروژه هــای ســاخت اســت. در ایــن خدمــت ابتــدا دکتــر 
کلیــم اســناد مثبتــه دعــوی و اختــالف را از طرفیــن دعــوی دریافــت 
ــا برگــزاری جلســات مــورد  ــد. ســپس بررســی اولیــه را انجــام و ب می نمای
نیــاز ســعی در ارائــه راهکارهــای مناســب و ایجــاد ســازش بیــن طرفیــن 
خواهــد نمــود. در صــورت عــدم برقــراری ســازش و مصالحــه، متخصصیــن 
دکتــر کلیــم نظــر و داوری کارشناســانه خــود را بــه طرفیــن ارائــه خواهــد 

کــرد.


